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Izkaz požarne varnosti bo izdelan skladno z upoštevanjem  tehnične smernice TSG-1-001:2010, kjer je osnova 7. 

člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).

odgovorna oseba projektanta

Med gradnjo se izpolni stolpec »Izvedeni ukrepi (PID)«, medtem ko se stolpec »Načrtovani ukrepi (PZI)« ne 

sme več spreminjati.
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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRIZIDAVA JEDILNICE K OŠ DOMŽALE

vrste gradnje
Označiti vse ustrezne vrste gradnje

identifikacijska številka Id. št.: ZAPS 0636 A

podpis vodje projekta

(IZP, DGD, PZI, PID)

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega

novogradnja - novozgrajen objekt

PODATKI O NAČRTU

DOKUMENTACIJA

identifikacijska številka Id.št. : IZS TP - 0745

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe) ATRAKCIJA d.o.o.

naslov Glavni trg 25, 1241 Kamnik

podpis pooblaščenega inženirja

http://www.komplast.si/
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Podatki o objektu

Lokacija objekta (naslov / parcelna številka in k.o. zemljišča):

Podatki o načrtu požarne varnosti– ustrezno obkroži (projektant, odg. projektant, identifikacijska

številka IZS/ZAPS in datum izdelave): 

Gregor KUŠAR, univ. dipl. kem. Id.št. : IZS TP - 0745

Brezovica pri Ljubljani, Avgust 2019

Ukrep Datum in 

podpis

43,8

3,0

0,0

27,9

Ni zahtev

(R)EW 60

Prizidava

Ni zahtev

N.o.

24

Prizidava

24

Izjava o 

lastnostih za 

fasado;

Izvedeni ukrepi (PID)Načrtovani ukrepi (PZI)

odmik objekta na J strani od obstoječega 

dela objekta  (v m):

Izjava o 

lastnostih za 

streho;

Izjava izvajalca 

za krovsko-

kleparska dela

Zahteve za odmike od 

sosednjih objektov in mej 

sosednjih zemljišč:

Zunanje stene objekta na J strani 

morajo biti požarno odporne:

Zunanje stene objekta na S strani 

morajo biti požarno odporne:

Zunanje stene objekta na V strani 

morajo biti požarno odporne:

odmik objekta na V strani (v m):

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta: 

.

PRIZIDAVA JEDILNICE K OŠ DOMŽALE

KOMPLAST d.o.o.; Tržaška cesta 511, 1351 

Brezovica pri Ljubljani

Na S fasadi je lahko požarno 

neodpornih površin:

Na Z fasadi je lahko požarno 

neodpornih površin:

parc. št.: 2943/1, k.o. 1959 Domžale   

IZS-1528

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PZI (projektant, odg. projektant, identifikacijska številka

IZS/ZAPS, datum izdelave): /

Širjenje požara na sosednje objekte

Skladno s 16. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) 

mora izvajalec pravočasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh 

tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz področja požarne varnosti z namenom, da se 

zagotovi učinkovit gradbeni nadzor.

125

Opombe 

(povzetek 

sprememb in 

dokazila o 

ustreznosti 

izvedbe) 

odmik objekta na S strani od parcele št. 

2943/4, k.o. Domžale (m):

odmik objekta na Z strani od parcele št. 

2943/6  (v m):

Zunanje stene objekta na Z strani 

morajo biti požarno odporne:

Zahteve za zunanje 

stene, fasade, strope in 

strešno kritino oziroma 

druge požarne ločitve 

med objekti:

Površina požarno 

nezaščitenih površin na 

fasadi (%): Na J fasadi je lahko požarno 

neodpornih površin:

Na V fasadi je lahko požarno 

neodpornih površin:
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1

(R)EI 60

Stene in stropi na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva 

na ogenj, razred minimalno A2-s1, d0.

Predvideno je, da je stavba en požarni sektor, zato ni 

zahtev za meje požarnih sektorjev. V kolikor se pri 

gradnji pojavi delitev, mora biti požarna odpornost na 

meji požarnih sektorjev enaka kot se zahteva za 

nosilno konstrukcijo.

Zahteve za požarno 

odpornost nosilne 

konstrukcije objekta:
Stebri in nosilci:

Izjava o 

lastnostih 

požarnih vrat;

Izjava 

izvajalca o 

vgradnji 

požarnih vrat;

Izjava 

izvajalca del 

za požarne 

stene (nosilne 

in predelne);

Izjava 

izvajalca za 

izvedbo 

zaščite 

gradbenih, 

elektro, 

strojnih 

prebojev

Izjava o 

lastnostih, ki 

so vgrajeni na 

evakuacijski 

poti (tla, 

stene, strop)

Nenosilne konstrukcije (predelne 

stene, spuščeni (obešeni) stropovi):

Zahteve za razdelitev 

objekta v požarne 

sektorje s požarnimi 

obremenitvami požarnih 

sektorjev in površinami 

požarnih sektorjev:

Nosilnost konstrukcije ter širjenje ognja po stavbi

Zahteve za obložne 

materiale in druge 

vgrajene materiale v 

objektu, kot so npr. talne, 

stenske in stropne 

obloge:

Stene in stropi na stopniščih, imajo lahko obloge glede 

odziva na ogenj, razred minimalno A2-s1, d0.

Tla na stopniščih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, 

razred minimalno A2fl-s1.

Tla na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, 

razred minimalno Cfl-s1.

Zahteve za požarne 

odpornosti na mejah 

požarnih sektorjev (stene, 

stropi, odprtine, preboji za 

inštalacije, parapeti, 

fasade, zaščite zunanjih 

požarnih stopnišč, ipd.):
Požarna odpornost nosilne in 

nenosilne konstrukcije na meji 

požarnega sektorja;

Nosilna strešna konstrukcija:

Nosilne konstrukcije stavbe (zidovi): R 60
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Požarni sektor je razdeljen na dva dimna sektorja.

D.C.1:

Dimni sektor DC1 predstavlja nova jedilnica, prostor za veliko 

uporabnikov. Zagotoviti je treba odprtine za oddimljanje z 

velikostjo 2% površine tal. Za oddimljanje se lahko 

uporabljajo okna in vrata, ki vodijo neposredno na prosto. Za 

odvod dima in toplote je torej treba zagotoviti 5,3 m3 (2%) 

odprtin za oddimljanje v zgornji tretjini zunanjih sten prostora 

in morajo voditi neposredno na prosto. Za dovod zraka je 

treba zagotoviti najmanj enako velike površine (5,3 m3 (2%)) 

v spodnji tretjini sten prostora. Če opisanih odprtin za 

oddimljanje ni mogoče zagotoviti je treba zagotoviti NODT 

(naprave za odvod dima in toplote vezane na AJP) z 

efektivno površino 1 % površine tal. 

D.C.2.: 

Dimni sektor DC2 (182,1 m2) že ima vgrajene obstoječe 

površine za oddimljanje, ki niso ustrezne, zato se z 

organizacijakimi ukrepi zagotavlja prezračevanje v primeru 

požara (izvedejo gasilci z ustrezno opremo).  V bližini 

kuhališč bodo nameščene gasilne ampule BONPET, ki 

samodejno gasijo eventuelni požar na huhališču. V DC2 bo 

nameščeno AJP, ki zagotavlja hitro detekcijo požara, hitro 

evakuacijo uporabnikov in hitro intervecijo gasilcev. 

Posledično pričakujemo manjše količine tvorjenje dima, ki ga 

bo z organizacijskimi ukrepi možno odstraniti.  

Širjenje dima po objektu in prezračevanje

Izjava o 

lastnostih 

vgrajenih 

požarnih 

loput;

Izjava 

izvajalca o 

vgradnji 

požarnih 

loput;

Poročilo in 

Potrdilo APZ-

požarne 

lopute

Zahteve za kontrolo dima 

(npr. naprave za kontrolo 

dima v požarnih stopniščih)

Za obravnavani projekt ni takih zahtev.

Zahteve za prezračevalne 

sisteme (požarna 

odpornost, dimotesnost, 

vgradnja požarnih loput, 

krmiljenje prezračevanja 

ob požaru)

Prezračevanje se mora v primeru požara izklopiti 

(vezano na AJP). Na meje sektorjev vgraditi požarne 

lopute.  

Zahteve za razdelitev 

objekta v dimne sektorje, 

s seznamom in 

površinami dimnih 

sektorjev in opisom 

dimnih zaves

Zahteve za odvod dima in 

toplote in površine za 

oddimljanje
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do 270 uporabnikov

Poročilo in 

Potrdilo APZ-

varnostna 

razsvetljava

Izjava o 

namestitvi 

piktogramov

Poročilo in 

potrdilo APZ-

javljanje 

požara

Poročilo in 

potrdilo APZ-

javljanje 

požara

Alarmiranje (stalna prisotnost 

- organizacijski ukrepi/ 

avtomatsko alarmiranje z 

zvočnim, govornim ali 

svetlobnim sporočanjem, 

prenos alarma na stalno 

zasedeno mesto)

Predvideno največje 

število oseb, ki se lahko 

hkrati zadržujejo v objektu 

in posameznih prostorih

Alarmiranje zaposlenih mora biti omogočeno s pomočjo 

zvočnega signala. Sirene, ki se uporabljajo za alarmiranje pri 

požaru, morajo ustrezati standardu EN 54 del 3 in morajo 

imeti ustrezen certifikat. V EN 54 del 14 pa so določene 

zahteve za uporabo teh siren na objektu. 

Evakuacijske poti

Zahteve za evakuacijo 

povezane z dvigali

Ni relevantno 

Načini odkrivanja požara 

(stalna prisotnost - 

organizacijski ukrepi / 

sistemi za avtomatsko 

odkrivanje požara)

Zahteve za evakuacijske 

izhode na varno mesto 

(seznam izhodov z 

lokacijami in dimenzijami, 

posebnosti glede 

odpiranja)

Ljudje se zberejo na zbirnem mestu na S strani od 

objekta.

Zbirno mesto (zahteve za 

lokacijo)

Zahteve za nezaščitene 

dele evakuacijske poti 

(največje dovoljene 

dolžine in širine)
Prehodi na poti evakuacije morajo biti široki najmanj 1,2 m. 

Obravnavan projekt nima zahtev za zaščitene dele 

evakuacijskih poti. V kolikor bi se pojavile morajo biti dolge 

največ 15 m in imeti enake zahteve po požarni odpornosti kot 

se zahteva za nosilno konstrukcijo.

Varnostna razsvetljava se preklopi v primeru izpada 

električnega napajanja (v času 1 sekunde) na akumulatorsko 

napajanje – sistem normalno prižgani način. Osvetljenost 

piktogramov je zahtevana v stalnem spoju. Po izpadu 

električnega napajanja morajo svetilke svetiti še minimalno 1 

uro.

Evakuacijske poti v morajo biti označene s piktogrami 

velikosti 200 x 100 mm.

Zahteve za označitev in 

osvetlitev evakuacijskih 

poti

Kadar sta dva izhoda iz prostora, je najbolj oddaljena točka 

lahko v dolžini 35 m. 

V objektu mora biti instaliran sistem AJP  v skladu s 

standardom EN 54 in projektiran v skladu s standardom VdS 

2095.  Javljanje bo vezano na požarno centralo, ki bo 

nameščena na vidnem in dostopnem mestu.

Predvidena je vgradnja adresabilnega sistema avtomatskega 

javljanja požara zasnovanega na sistemu popolne zaščite 

objekta. Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z 

zahtevami proizvajalca izbranega sistema. 

Predvidi se vgradnja optičnih dimnih javljalnikov (SIST EN 54-

7:2001 – Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter 

alarmiranje – 7. Del: Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki na 

principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije). 

V kuhinjo se namesti toplotne točkovne javljalnike (SIST EN 

54-5:2017 - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter 

alarmiranje - 5. del: Toplotni javljalniki - Točkovni javljalniki). 

Z vsake točke prostora dosegljiv vsaj en izhod oddaljen 

največ 20 m. 

Odkrivanje požara in alarmiranje

Zahteve za zaščitene 

dele evakuacijske poti 

(lokacija, zahtevana širina 

in največje dovoljene 

dolžine)

Glede na število uporabnikov število izhodov ustreza.  
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6 EG 9 EG 5 kg (CO2 )

PS1 0 7 0

Skupaj 0 7 0

Poročilo in 

potrdilo APZ-

javljanje 

požara;

Izjava o 

lastnostih za 

požarno 

odporni kabel;

Izjava 

izvajalca o 

vgradnji 

požarnih 

kablov

Poročilo in 

potrdilo o 

meritvah in 

pregledu 

zunanjega 

hidrantnega 

omrežja

Poročilo in 

potrdilo o 

meritvah in 

pregledu 

notranjega 

hidrantnega 

omrežja

Izjava o 

namestitvi 

gasilnikov in 

nalepk

V obravnavani stavbi je potrebno zagotoviti glede na 

predpise rezervni vir napajanja, ki mora v primeru izpada ali 

izklopa omrežne napetosti oziroma v požaru 48 ur 

zagotavljati nemoteno napajanje in krmiljenje naprav in sicer: 

javljanje požara, centrala za sistem aktivne požarne zaščite, 

zvočno alarmiranje ter prenos signala. 

V objekt se morajo namestiti notranji hidranti s poltogo 

gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo največ 30 m, in 

ročnikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 16 l/min 

(0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na ročniku. 

Naprave za gašenje in dostopne poti

Požarna centrala krmili detekcijo, alarmne naprave, dvigalo, 

vrata na poteh evakuacije.  
Zahteve za aktivacije in 

deaktivacije naprav in 

sistemov (ročno ali 

avtomatsko preko 

požarne centrale, 

možnost ponovnega 

ročnega vklopa in druge 

zahteve za krmiljenja za 

gasilce)

Zahteve za gasilne sisteme 

(lokacija, gasilo, način 

aktiviranja, karakteristične 

zahteve za gašenje)

Zahtevana oskrba z vodo 

(viri vode za gašenje, 

kapaciteta in trajanje, število 

in zahteve za izvedbo 

zunanjih in notranjih 

hidrantov)

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno 

energijsko napajanje 

sistemov in naprav za 

požarno varnost v objektu 

(čas zagotavljanja 

napajanja, požarna 

zaščita, požarna 

odpornost kablov ali 

kinet) 

Okoli obravnavane stavbe se že nahaja obstoječa zunanja 

hidrantna mreža.  Za tovrsten objekt je zahteva za najmanj 2 

kosa zunanjih hidrantov v oddaljenosti največ 80 m. 

Ugotovljeno je, da so razdalje do obstoječih hidrantov 

prevelike in bo treba namestiti dodaten zunanji nadzemni 

hidrant (lokacija je vrisana v situaciji). Zahtevan pretok na 

osnovi volumna največjega požarnega sektorja je 10 l/s. Tlak 

pri odvzemu vse potrebne vode na sme pasti pod 1,5 bar. 
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Poročilo in 

potrdilo o 

pregledu in 

preizkusu 

ustreznosti 

strelovodov;

Poročilo o 

meritvah 

elektro 

instalacij

Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost

Kot intervencijski prostor se bo uporabljalo dovozno pot in 

parkirišča. Višinskih ovir, ki bi onemogočale dostop 

intervencijskim vozilom, ne bo. Dostopna pot  do objekta 

omogoča dostop intervencijskih vozil v primeru požara ali 

druge nesreče. Širina dostopnih poti, kot tudi radiusi na 

zavojih morajo ustrezati zahtevam smernice SZPV 206 in 

standarda SIST DIN 14090. Možnost postavitve gasilskih 

vozil je tako na dovozni poti na J, V in Z strani (ze celotni 

objekt). Dostopi za gasilce so možni z vseh strani, kjer je pot 

široka min. 1,2 m svetla višina pa znaša minimalno 2 m.  

Intervencijske poti in površine za gasilce morajo biti ustrezno 

označene in vedno proste. Izvedene skladno z zahtevami 

SIST DIN 14090.

Če je postavitvena površina vzporedna s stavbo, mora biti od 

stavbe oddaljena najmanj 3 m. Pri stavbah višine do 18 m 

sme biti postavitvena površina od stavbe oddaljena največ 9 

m.

Zahteve glede 

strelovodnih in 

energetskih naprav

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in 

izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 

delovanjem strele ( Ur. list RS št. 28/2009), kjer se 

predvideva uporaba Tehnična smernica TSG-N-003:2013, 

Zaščita pred delovanjem strele. 

Zahteve za gasilsko 

dvigalo (mesto vstopa za 

gasilce, dimenzije 

dvigala, zahteva za 

nadtlačno kontrolo, ipd..)

Za ta projekt ni zahtev po gasilskem dvigalu.

Prostor med postavitveno površino in zunanjo steno stavbe, 

do katere želimo doseči z lestvijo, mora biti prosto (brez 

drugih objektov, dreves ali podobnega).

Če je postavitvena površina urejena kot zaključek dovozne 

poti za gasilska vozila, ki je pravokotna na

zunanjo steno stavbe, mora biti od zunanje stene stavbe 

oddaljena najmanj 1 m.

Dostop do javne ceste je obstoječ.Zahteve za dovozne poti 

ter delovne in 

postavitvene površine

Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od 

gorljivih materialov, kot so na primer stenske in toplotne 

obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vžiga teh materialov. 

Pri vgradnji in uporabi vse tehnološke opreme je treba 

dosledno upoštevati navodila proizvajalca.  

Posebne zahteve z vidika 

varstva pred požarom za 

tehnološke instalacije
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